załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ DO STYPENDIUM REKTORA

Kryterium

Rodzaj osiągnięcia, charakterystyka

A.
Średnia ocen
(max 10 punktów)

Średnia od 4,00 (najniższa uprawniająca) do 5,00
Liczba punktów za średnią ocen = (średnia ocen – 4.00) x WSi*+1.00

1) publikacja lub przekład książki o
charakterze naukowym;
2) publikacja artykułu w czasopiśmie
naukowym umieszczonym w wykazie
czasopism punktowanych;**
3) rozdział w książce o charakterze
naukowym;
Wydane publikacje
4) publikacja artykułu w czasopiśmie
naukowe (jeden lub dwóch
naukowym umieszczonym w wykazie
autorów)
czasopism punktowanych;***
(max. 10 punktów)
5) publikacja artykułu/referatu w
czasopiśmie uczelnianym studenckiego
ruchu naukowego, w zeszycie
naukowym / specjalistycznym /
fachowym, publikacja w materiałach
pokonferencyjnych lub w formie
elektronicznej (np. na stronie
internetowej lub nośniku fizycznym);
1) publikacja lub przekład książki o
charakterze naukowym;
2) publikacja artykułu w czasopiśmie
naukowym umieszczonym w wykazie
czasopism punktowanych;**
3) rozdział w książce o charakterze
naukowym;
4) publikacja artykułu w czasopiśmie
Wydane publikacje naukowe
naukowym umieszczonym w wykazie
(więcej niż dwóch autorów)
czasopism punktowanych;***
(max. 10 punktów)
B.
5)
publikacja artykułu/referatu w
Osiągnięcia naukowe
czasopiśmie uczelnianym studenckiego
(nieobjęte programem
ruchu naukowego, w zeszycie
studiów)
naukowym / specjalistycznym /
(max. 10 punktów)
fachowym, publikacja w materiałach
pokonferencyjnych lub w formie
elektronicznej (np. na stronie
internetowej lub nośniku fizycznym);

Czynny udział w konferencji
naukowej
(max. 4 punkty)

Udział w pracach naukowobadawczych
(max. 4 punkty)

Miejsce medalowe w
naukowych konkursach /
festiwalach / olimpiadach

Punkty

Dokumentacja,
sposób potwierdzenia

0-10

Karta zaliczeń studenta, na
podstawie której pracownik
dziekanatu prowadzący tok studiów
potwierdza wyliczoną średnią oraz
termin zaliczenia roku studiów
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5

2
Kopia strony zawierająca nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę
książki lub czasopisma, datę
wydania

5

3

1

udział z referatem, komunikatem w
konferencjach międzynarodowych

2

udział z referatem, komunikatem w
konferencjach ogólnopolskich,
uczelnianych

1

udział w projektach
naukowo badawczych

4

Potwierdzenie kierownika programu
badawczego z informacją o zakresie
udziału studenta w pracach zespołu
badawczego

uzyskanie patentu, uzyskanie wzoru
użytkowego lub przemysłowego

4

potwierdzona kopia
zaświadczenia

zgłoszenie patentowe (bez względu na
liczbę zgłoszeń)
zgłoszenie wzoru użytkowego lub
przemysłowego (bez względu na liczbę
zgłoszeń)

2

potwierdzona kopia
zaświadczenia

międzynarodowych

6

ogólnopolskich

4

Materiały konferencyjne - kopia
strony zawierająca nazwisko autora,
tytuł prezentowanego referatu,
komunikatu, nazwa i termin
konferencji lub potwierdzenie
organizatora

Zaświadczenie lub dyplom od
organizatora

oraz konkursach
architektonicznych i
uczelnianych
2
urbanistycznych
(max. 6 punktów)
Zakwalifikowanie się w
drodze eliminacji do finału
międzynarodowych
3
w naukowych konkursach /
festiwalach / olimpiadach
Zaświadczenie o kwalifikacji od
organizatora
oraz konkursach
architektonicznych i
ogólnopolskich
1
urbanistycznych
(max. 6 punktów)
Punkty w zakresie osiągnięć naukowych sumują się, jednak ich łączna liczba nie może przekroczyć 10 punktów
Igrzyska olimpijskie,
Mistrzostwa Świata,
Mistrzostwa Europy,
Akademickie Mistrzostwa
Świata, Akademickie
uczestnictwo
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Mistrzostwa Europy,
Uniwersjada lub zawody tej
rangi dla osób
niepełnosprawnych
Zaświadczenie z odpowiedniego
C.
Wysokie wyniki
sportowe we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub
krajowym
(max. 10 punktów)

miejsca medalowe
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miejsca 4-10

6

uczestnictwo

3

miejsca medalowe

5

Mistrzostwa Polski lub
zawody tej rangi dla osób
niepełnosprawnych

Akademickie Mistrzostwa
Polski lub zawody tej rangi
dla osób niepełnosprawnych

miejsca 4-10

3

uczestnictwo

1

Uczestnicy rozgrywek I ligi państwowej

6

Uczestnicy rozgrywek II ligi państwowej

4

Uczestnicy rozgrywek III ligi państwowej

2

związku sportowego (znajdujący się
w aktualnym wykazie
zamieszczonym w komunikacie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2
sierpnia 2019 r) w przypadku
Mistrzostw Polski lub zawodów o
randze międzynarodowej;
Odpowiednia Organizacja
Środowiskowa AZS w przypadku
Akademickich Mistrzostw Polski
lub akademickich rozgrywek
o randze międzynarodowej.

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę najwyższy wynik.
Studenci, którzy reprezentowali Uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Polski mogą uzyskać dodatkowo 1 punkt.

D.
Osiągnięcia artystyczne
(max. 10 punktów)

Zajęcie od I do III miejsca
w przeglądach, konkursach,
wystawach, festiwalach:

Zajęcie od IV do V miejsca
w przeglądach, konkursach,
wystawach, festiwalach:

indywidualnie o
zasięgu:

międzynarodowym
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krajowym

7

zespołowo o
zasięgu:

międzynarodowym

5

krajowym

3

międzynarodowym

5

krajowym

4

indywidualnie o
zasięgu:

Dyplom lub inny dokument dot.
potwierdzenia udziału przez
organizatora imprezy, dacie,
uzyskanym miejscu, charakterze
osiągnięcia.
Dokument zawierający nazwisko
autora, tytuł dzieła, wystawy.

W przypadku wielu osiągnięć artystycznych uzyskanych na podstawie tego samego dzieła,
należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które będzie podlegało punktacji.
Współczynnik WSi obliczany oddzielnie dla każdej listy (w zależności od trybu studiowania/roku/specjalności).
9
𝑊𝑆𝑖 =
𝑑𝑙𝑎 max(ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎𝑖 ) > 4.00
(max(ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎𝑖 ) − 4.00)
max(ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎𝑖 ) − maksymalna wartość średniej na danej liście (dla trybu studiowania/roku/specjalności).
W przypadku, gdy max(ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎𝑖 ) = 4.00, wówczas liczba punktów za średnią ocen = 10.
** W przypadku artykułów opublikowanych w roku 2018 obowiązuje wykaz czasopism zgodny z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych
czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016. Dotyczy artykułów z tzw. Listy A.
W przypadku artykułów opublikowanych w roku 2019 obowiązuje wykaz czasopism zgodny z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną
liczbą punktów. Dotyczy artykułów o liczbie punktów co najmniej 70.
*** W przypadku artykułów opublikowanych w roku 2018 obowiązuje wykaz czasopism zgodny z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych
czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016. Dotyczy artykułów z tzw. Listy B.
W przypadku artykułów opublikowanych w roku 2019 obowiązuje wykaz czasopism zgodny z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną
liczbą punktów. Dotyczy artykułów o liczbie punktów nie większej niż 40.
*

